Politika paskutinį kartą peržiūrėta: 2019 m. sausio 31 d.

PRIVATUMO POLITIKA
„Bridgestone Europe NV/SA“, pagal Belgijos teisę įsteigta bendrovė, kurios registruotoji
buveinė yra Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgijoje, įmonės kodas
0441.192.820, jos filialai ir atstovybės, kurių registruotosios buveinės yra Europos Sąjungoje
(toliau – mes, mus ar mūsų), tvarko asmens duomenis, renkamus iš jūsų arba apie jus.
Kadangi esame įsikūrę Europos Sąjungoje, tvarkome jūsų asmens duomenis laikydamiesi
galiojančių Europos duomenų apsaugos įstatymų ir kitų įstatymų nuostatų.
Šioje privatumo politikoje (toliau – politika) informuojama, kaip renkame ir naudojame jūsų
asmens duomenis, kaip galite valdyti jų naudojimą, ir apibūdinama mūsų praktika, susijusi
su duomenimis, surinktais iš mūsų programų, kurios saistomos arba remiasi šia politika
(pvz., svetainių, kompiuterių ar mobiliosios programinės įrangos programos, socialinė
žiniasklaida ir HTML formato el. laiškai), taip pat per pardavimo ir rinkodaros veiklą
neprisijungus (toliau bendrai – paslaugos).
1. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojanti jus (paslaugos
naudotoją) kaip asmenį. Netiesiogiai, kai ji sujungiama su kita informacija, pvz., jūsų vardu,
pavarde, naudotojo vardu, pašto adresu, el. pašto adresu ir telefono numeriu, unikaliu
įrenginio identifikatoriumi, pvz., IMEI arba MAC adresu arba IP adresu.
2. Kaip ir kodėl renkame asmens duomenis?
a) Jūsų mums suteikta informacija
Jums naudojantis paslaugomis galime rinkti jūsų asmens duomenis. Bet kuriuo atveju jūsų
bus paprašyta aiškiai sutikti su jūsų asmens duomenų rinkimu ir tolesniu tvarkymu arba
bent jau būsite informuoti, kad toks duomenų tvarkymas remiasi kita teisine prielaida.
Naudosime jūsų asmens duomenis tikslais, kurie aprašyti toliau arba būna aprašyti, kai
prašome jūsų sutikimo. Nerenkame ir netvarkome ilgiau ar kitokių asmens duomenų, nei
reikia atitinkamiems tikslams įvykdyti. Naudosime tik tokius asmens duomenis, kaip
nurodyta šioje politikoje, nebent konkrečiai davėte sutikimą kitaip naudoti asmens
duomenis. Jei ketiname naudoti jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei rinkome pradžioje,
iš anksto informuosime jus, o atvejais, kai tvarkydami duomenis remsimės jūsų sutikimu,
šiuos asmens duomenis naudosime kitokiu tikslu tik jums sutikus.
Tokiu atveju, kai remiamės jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmens duomenis, turėsite teisę bet
kuriuo metu jį atšaukti ir prieš atšaukiant sutikimą nebus pažeistas duomenų tvarkymo,
remiantis sutikimu, teisėtumas.
Kiekvienoje registracijos formoje bus nurodyta, kokios rūšies asmens duomenis rinksime –
įvairiais tikslais gali prireikti rinkti įvairius asmens duomenis, pavyzdžiui:
• jei norite gauti reklaminio pobūdžio informaciją, jums gali tekti pateikti savo vardą,
pavardę, namų adresą, el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį;
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• jei norite užsiregistruoti viename iš mūsų konkursų ir kitų reklaminių renginių, jums
gali tekti pateikti savo vardą, pavardę, namų adresą, el. pašto adresą ir (arba)
telefono numerį;
• jei norite susisiekti su mumis per paklausimo formą, kad gautumėte informacijos
apie savo padangas, gali prireikti pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir
(arba) telefono numerį, savo automobilio prekės ženklą ir modelį, taip pat padangų,
kurios naudojamos jūsų automobiliui, prekės ženklą, kategoriją bei dydį ir ridą;
• jei norite sukurti naudotojo paskyrą, kad galėtumėte naudotis tokiomis mūsų
internetinėmis komercinėmis priemonėmis ar programomis, kaip interneto
parduotuvės, internetiniai susitikimo kalendoriai, automobilių valdymo programos,
kainų kotiravimo užklausos ir kt., jūsų gali būti paprašyta pateikti vardą ir pavardę,
adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį ir transporto
priemonės duomenis, įskaitant valstybinį numerį, automobilio markę ir modelį,
registracijos datą;
• jei norėsite sukurti naudotojo paskyrą socialinės žiniasklaidos tinkluose,
tinklaraščiuose, forumuose, diskusijų puslapiuose ir naujienų platformose, gali tekti
pateikti naudotojo vardą, pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį;
• norint toliau naudotis pirmiau minėtomis priemonėmis konkrečiais jų tikslais (t. y.
pateikti užsakymą), naudotojui gali tekti pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui,
namų adresą ir užsakymo informaciją.
• Siekdami jums suteikti iš mūsų užsisakytas padangų ir transporto priemonių
valdymo paslaugas, galime prašyti duomenų subjekto sutikimo rinkti vairuotojo
elgsena grįstus duomenis ir vairuotojo geografinės padėties duomenis kaip vieną iš
paslaugų funkcijų.
b) Informacija, kurią gauname jums naudojantis mūsų paslaugomis
Nuolat stengiamės gerinti jūsų patirtį, kai lankotės mūsų svetainėse arba kai sąveikaujate
su mumis kitais būdais.
Jums su mumis sąveikaujant ir naudojantis paslaugomis galime rinkti asmens duomenis.
Renkami asmens duomenys gali būti, tuo neapsiribojant, tokie:
• Jūsų veikla mūsų svetainėje ir mobiliosiose programose Tai duomenys apie
jūsų naršymo veiklą (aplankytus puslapius ir apsilankymo laiką, pageidaujamą
kalbą, kokius elementus spustelėjote puslapyje, kiek laiko praleidote puslapyje,
kokius elementus įdėjote į mūsų interneto parduotuvės pirkinių krepšelį, kokius
produktus ir paslaugas įsigijote ir kiek sumokėjote).
• Įrenginio ir naršyklės informacija Tai yra techniniai duomenys apie įrenginį ar
naršyklę, kuria naudojatės prisijungdami prie mūsų svetainės (pvz., IP adresas,
HTTP antraštės ir kiti interneto perdavimo protokolo signalai, naudotojo agento
eilutės, įrenginio tipas, ekrano skiriamoji geba, įrenginio geografinė padėtis,
operacinės sistemos versija ir tokie įrenginio identifikatoriai kaip „Apple IDFA“ arba
„Android Advertising ID“).
• Slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir panašios technologijos Slapukai yra

mažos, paprastai atsitiktinai užkoduotos teksto rinkmenos, esančios jūsų
kompiuteryje ar įrenginyje, padedančios jūsų naršyklei veikti mūsų svetainėje.
Žiniatinklio indikatoriai yra nedideli vaizdai ar objektai, įterpti į tinklalapį ar el. paštą,
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kurie paprastai yra jums nematomi, tačiau leidžia mums patikrinti, ar peržiūrėjote
tinklalapį. Žiniatinklio indikatoriai paprastai veikia kartu su slapukais ir abeji
naudojami tokiu pačiu būdu. Taip pat žr. mūsų slapukų politiką, kad galėtumėte
gauti išsamią informaciją apie mūsų tinklalapyje naudojamus slapukus ir žiniatinklio
indikatorius, įskaitant jų valdymą, specifinius tikslus, duomenų kategorijas, kurias
jie padeda saugoti, ir kiek laiko jie veikia.

3. Ką darome su jūsų asmens duomenimis?
Priklausomai nuo to, kaip naudojatės paslaugomis, galime, pavyzdžiui, rinkti ir naudoti jūsų
asmens duomenis tokiais tikslais (toliau – tikslai):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

registruodami jus kaip paslaugų naudotoją ir jums suteikdami sutartimi nustatytas
paslaugas;
laikydamiesi įstatymų ir reglamentų;
siekdami savo teisėtų verslo interesų;
bendraudami ir atsakydami į jūsų prašymus ir užklausas;
užtikrindami funkcijas mūsų svetainei ir jos techniniam bei funkciniam valdymui;
užtikrindami, kad paslaugų turinys būtų pateiktas kuo veiksmingiau jums ir jūsų
naudojamame įrenginyje;
užsiimdami sandoriais su klientu, tiekėjais bei verslo partneriais ir tvarkydami
mūsų gaminių ir paslaugų užsakymus;
tvarkydami ir valdydami skundus ir prašymus;
tirdami ir analizuodami rinką, taip pat klientų naudojimąsi mūsų produktais bei
paslaugomis (pvz., padangų ir transporto priemonių duomenų jutiklių analizė;
klausimai apie jūsų nuomonę dėl mūsų produktų ir paslaugų arba prašymas
užpildyti apklausą ar klausimyną);
padėdami įvertinti, taisyti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas;
vidaus
katalogavimo
atveju;
prekiaudami savo produktais ir paslaugomis ar susijusiais produktais, įskaitant
informacijos teikimą jums (žr. tolesnį skyrių apie tiesioginę rinkodarą);
analizuodami, plėtodami, tobulindami ir optimizuodami savo paslaugų naudojimą,
funkcijas ir atlikimą;
skirstydami klientus ir segmentuodami juos pagal demografines, geografines ir
elgesio charakteristikas, siekiant geriau suprasti mūsų (potencialių) klientų
interesus ir pageidavimus ir taip efektyviau su jais bendrauti;
valdydami svetaines, tinklą ir sistemos saugumą;
sąveikaudami su jumis trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos
tinkluose;
naudodami slapukus ir žiniatinklio indikatorius, susijusius su kai kuriais mūsų
tinklalapiais, mes ir mūsų svetainių paslaugų teikėjai kaupiame apibendrintus
statistinius duomenis apie tai, kaip naudojatės svetaine, kad galėtume jums teikti
atitinkamą iš naujo nustatytą reklamą trečiųjų šalių platformose ir svetainėse apie
produktus ir paslaugas, kuriais buvote susidomėję. Jei nenorite gauti iš naujo
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•
•
•

nustatytos reklamos, žr. mūsų slapukų politiką, kad sužinotumėte, kaip atsisakyti
šio pobūdžio reklamos;
organizuodami varžybas, konkursus ir (arba) kitus reklaminius
renginius;
įdarbindami (jei pateikėte mums informaciją šiuo klausimu);
informuodami jus apie tam tikrus mūsų paslaugų pakeitimus.

Prireikus jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis, nerinksime tokių asmens duomenų, kurie
nėra svarbūs pirmiau nurodytais ar kitaip jums pateiktais tikslais, ir saugosime duomenis ne
ilgiau, nei būtina šiais tikslais, arba atitinkamai nurodytu sutarties ar įstatymo laikotarpiu.
Tai reiškia, kad naudojamės jūsų asmens duomenimis:
• tol, kol jūs, kaip duomenų subjektas, neprieštaraujate tokiam tvarkymui, o
pranešimo metu bus pateikta galimybė nesutikti – jei tvarkytume jūsų asmens
duomenis pagal mūsų teisėtą interesą tais atvejais, kai prieštaravimas yra pagrįstas
(pvz., jei taikoma, tiesioginės rinkodaros veikla);
• iki teisėtų interesų baigties – jei tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami
apsaugoti mūsų teisėtą interesą tais atvejais, kai prieštaravimas nėra pagrįstas,
pvz., užtikrinti galimų jūsų įsipareigojimų vykdymą ir užkirsti kelią sukčiavimui;s
• tol, kol taikomas teisinis įsipareigojimas – jei tvarkome jūsų asmens duomenis
remdamiesi teisiniu įsipareigojimu;
• tol, kol jūsų pageidaujama paslauga ir (arba) veiksmas yra užbaigtas arba jūs
atsisakote paslaugos / veiksmo – jei tvarkome duomenis, susijusius su jums
teikiamomis paslaugomis, ir nėra kito tikslo saugoti duomenis;
• tol, kol bus atšauktas sutikimas dėl duomenų tvarkymo – jei remsimės tik jūsų
sutikimu tvarkyti naudotojo asmens duomenis ir jei nėra teisinio intereso saugoti
asmens duomenis (ir galimybė atšaukti sutikimą bus pateikta kiekviename
pranešime).
Apskritai ištrinsime surinktus jūsų asmens duomenis, jei jų nebereikia siekiant tikslų, kuriais
jie buvo surinkti. Tačiau iš mūsų gali būti reikalaujama, kad jūsų asmens duomenys būtų
saugomi ilgiau, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų.
4. Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir saugumas

Visi renkami jūsų asmens duomenys saugomi mūsų kartu su išorės tiekėjais valdomoje
apsaugotoje sistemoje, kaip aprašyta šios politikos 5 skyriuje.

Labai rimtai atsižvelgiame į duomenų saugumą. Taikome tinkamą saugumo lygį ir todėl
įgyvendinome pagrįstas fizines, elektronines ir administracines procedūras, kad apsaugotume
mūsų renkamą informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo,
neleistino atskleidimo ar prieigos prie perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens
duomenų. Mūsų informacijos saugumo politika ir procedūros yra glaudžiai suderintos su
visuotinai pripažintais tarptautiniais standartais ir yra reguliariai peržiūrimos bei
atnaujinamos, siekiant atitikti mūsų verslo poreikius, technologijų pokyčius ir norminius
reikalavimus. Galimybė prieiti prie jūsų asmens duomenų suteikiama tik darbuotojams,
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paslaugų teikėjams ar mūsų filialams pagal būtinybės žinoti principą arba tiems, kuriems to
reikia, kad galėtų įvykdyti savo pareigas.
Be kitų dalykų, jūsų asmens duomenų saugumą optimizuojame tokiais būdais:
atitinkamais atvejais naudodami užšifravimą;
naudodami slaptažodžio apsaugą;
prašydami iš trečiųjų šalių gauti sutartimi grindžiamas garantijas;
apribodami prieigą prie jūsų asmens duomenų pagal būtinumo žinoti principą (pvz.,
tik tie darbuotojai, kuriems reikia jūsų asmens duomenų šiais pirmiau aprašytais
tikslais, gaus leidimą juos pasiekti);
• ir imdamiesi visų pagrįstų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad mūsų
darbuotojai ir partneriai, turintys prieigą prie jūsų asmens duomenų, būtų apmokyti
dėl duomenų apsaugos reikalavimų ir tvarkytų jūsų asmens duomenis tik pagal šį
pareiškimą bei mūsų įsipareigojimus pagal taikomus privatumo įstatymus.
•
•
•
•

Pažeidus tokius duomenis, kuriuose yra asmens duomenų, laikysimės visų taikomų
pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą įstatymų.

5. Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis?
Atskleisime jūsų asmens duomenis tik šiais tikslais ir toms trečiosioms šalims, kaip aprašyta
toliau. Imsimės atitinkamų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų
tvarkomi, saugomi ir perduodami pagal galiojančius įstatymus.
a) „Bridgestone Group“ Europoje
Esame pasaulinė organizacija („Bridgestone Group“), kurią sudaro kelios įmonės Europoje ir
už jos ribų. Jūsų asmens duomenys gali būti perkelti į vieną ar daugiau „Bridgestone Group“
pavaldžių įmonių, esančių Europoje ar už jos ribų, jei to gali prireikti duomenims tvarkyti ir
saugoti, suteiksime jums prieigą prie mūsų paslaugų, klientų aptarnavimo paslaugų,
priimsime sprendimus dėl paslaugų gerinimo, turinio kūrimo ir kitais tikslais, kaip aprašyta
šioje politikoje.
Pirmiau išdėstyti dalykai glaudžiai susiję su:
• bet kokiomis paslaugomis, kurios yra teikiamos vienos „Bridgestone“ įmonės kitai
įmonei (pagal atitinkamą tvarkymo sutartį), arba
• tuo, kad daugiau nei vienas „Bridgestone“ subjektas sprendžia, kaip turi būti
naudojami jūsų asmens duomenys (pagal atitinkamą bendrą valdymo sutartį), arba
• tuo, kad kitas „Bridgestone“ subjektas tampa atskiru duomenų valdytoju tam tikram
numatytam tikslui (pvz., remiantis jūsų specialiu sutikimu).
b) Išorės paslaugų teikėjai
Prireikus pasamdysime kitas įmones ir asmenis atlikti tam tikroms užduotims, kurios mūsų
vardu padės teikti mūsų paslaugas remiantis duomenų tvarkymo sutartimis. Pavyzdžiui,
galime pateikti asmens duomenis agentams, rangovams ar partneriams duomenų tvarkymo
paslaugoms arba siųsti jūsų pageidautą informaciją. Tokia informacija dalysimės ar
suteiksime prie jos prieigą išorės paslaugų teikėjams tik tiek, kiek reikės tvarkyti jūsų
prašymams tvarkyti. Jie negali naudotis šia informacija kitais tikslais, ypač ne savo ar trečiųjų
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šalių tikslais. Mūsų išorės paslaugų teikėjai pagal sutartį privalo laikytis jūsų asmens duomenų
konfidencialumo.
c)

Verslo perdavimas

Bet kokio reorganizavimo, restruktūrizavimo, susijungimo ar pardavimo arba kitokiam turto
perdavimo (toliau bendrai – verslo perdavimas) atveju perduosime informaciją, įskaitant
asmens informaciją, deramu lygiu ir tiek, kiek būtina verslo perdavimui ir tik jei priimančioji
šalis sutinka laikytis jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimų taip, kad atitiktų
galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Toliau užtikrinsime bet kokių asmens duomenų
konfidencialumą ir informuosime naudotojus, kai jų asmens duomenims bus taikomas kitoks
pranešimas apie privatumo apsaugą.
d) Viešieji subjektai
Atskleisime jūsų asmens duomenis viešiesiems subjektams tik tada, kai to reikalaus
įstatymas. Pavyzdžiui, atsakysime į teismų, teisėsaugos institucijų, reguliavimo agentūrų ir
kitų viešųjų ir vyriausybinių institucijų, kurios gali būti ir ne iš jūsų gyvenamosios šalies,
prašymus.
e) Apie kitus teisinius pagrindus
Be to, galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kad galėtume apsaugoti savo teisėtus
interesus arba jei to reikalauja ar leidžia įstatymai, arba jei aiškiai sutinkate perduoti savo
asmens duomenis.
f)

Tarptautinis asmens duomenų perdavimai

Tam tikromis aplinkybėmis mums taip pat reikės perduoti jūsų asmens duomenis į šalis,
nepriklausančias Europos Sąjungai / Europos ekonominei erdvei (EEE) (toliau – trečiosios
šalys). Perdavimas į trečiąsias šalis gali būti susiję su visa šioje politikoje aprašyta tvarkymo
veikla. Ši politika taip pat taikoma, jei perduodame asmens duomenis į trečiąsias šalis,
kuriose taikomas kitoks duomenų apsaugos lygis nei jūsų gyvenamoje šalyje.
Bet koks asmens duomenų perdavimas į kitas šalis nei tas, kurių atžvilgiu Europos Komisija priėmė
sprendimą
dėl
duomenų
apsaugos
lygio
tinkamumo,
kaip
nurodyta
adresu
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm,
atsiranda remiantis sutartiniais susitarimais, naudojant standartines Europos Komisijos priimtas sutarties
sąlygas, ir numatomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal taikytiną teisę. Jei norite patikrinti tinkamas
duomenų
apsaugos
priemones,
galite
prašyti
kopijos
apsilankydami
https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN.
6. Tiesioginė rinkodara
Naudojantis mūsų paslaugomis, jūsų gali būti paprašyta nurodyti, ar norite gauti tam tikrą
rinkodaros informaciją telefonu, teksto pranešimu, el. paštu ir (arba) paštu. Jei tai
padarysite, tai bus jūsų sutikimas, kad galime naudoti jūsų asmens duomenis, kad
suteiktume informaciją apie savo produktus, reklaminius renginius ir specialius pasiūlymus,
taip pat bet kokią kitą informaciją apie mūsų produktus ar paslaugas.
Bet kuriuo metu galite keisti savo tiesioginės rinkodaros pageidavimus naudodamiesi
atsisakymo galimybe, esančia kiekviename tiesioginės rinkodaros laiške, susisiekdami su
mumis pagal 12 skyrių arba, jei taikytina, keisdami paskyros informaciją.
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7. Naudotojo teisės, susijusios su asmens duomenimis
Kaip duomenų subjektas turite specialių juridinių teisių, susijusių su mūsų renkamais jūsų
asmens duomenimis. Tai taikoma visai šioje politikoje numatytai tvarkymo veiklai. Gerbsime
jūsų asmens teises ir tinkamai reaguosime į jūsų susirūpinimą.
Toliau pateiktame sąraše pateikiama informacija apie jūsų juridines teises, atsirandančias iš
galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.
• Teisė ištaisyti duomenis: galite reikalauti ištaisyti su jumis susijusius asmens
duomenis. Dedame visas įmanomas pastangas, kad mūsų nuolat naudojami turimi
ar valdomi asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs, nauji ir aktualūs, remiantis
naujausia mūsų turima informacija. Atitinkamais atvejais teikiame prieigą prie
savitarnos interneto portalų, kuriuose naudotojai turi galimybę peržiūrėti ir ištaisyti
savo asmens duomenis.
• Teisė į duomenų apribojimą: galite iš mūsų reikalauti apriboti asmens duomenų
tvarkymą, jei
o

užginčijate savo asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, kurio mums
reikia tikslumui patikrinti,

o

tvarkymas yra neteisėtas ir užuot prašydami ištrinti asmens duomenis prašote
apriboti duomenų tvarkymą,

o

mums nebereikia jūsų asmens duomenų, tačiau jums jų reikia, kad galėtumėte
nustatyti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus,

o

prieštaraujate tvarkymui, kol tikriname, ar mūsų teisėtas pagrindas neturi
didesnės galios už jūsų pagrindą.

• Teisė į prieigą: galite prašyti mūsų laikomos jūsų asmens duomenų informacijos,
įskaitant informaciją apie tai, kokios kategorijos asmens duomenis turime ar
valdome, kam jie yra naudojami. Jei jie nebuvo tiesiogiai surinkti iš jūsų, iš kur juos
surinkome, ir, jei taikoma, kam jie buvo atskleisti. Galite gauti iš mūsų vieną
nemokamą mūsų turimų apie jus asmens duomenų kopiją. Pasiliekame teisę imti
pagrįstą mokestį už kiekvieną papildomą jūsų prašomą kopiją.
• Teisė į duomenų perkeliamumą: Jums paprašius, kai tai techniškai įmanoma,
perduosime jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tvarkymas yra
pagrįstas jūsų sutikimu arba būtinas sutarčiai vykdyti. Užuot gavę asmens duomenų
kopiją, galite prašyti, kad tiesiogiai perduotume duomenis kitam jūsų nurodytam
valdytojui.
• Teisė į duomenų ištrynimą: galite iš mūsų reikalauti ištrinti savo asmens
duomenis, kai
o

asmens duomenys nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip
buvo tvarkomi;

o

turite teisę prieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų tvarkymui (žr. toliau)
ir įgyvendinti šią teisę;
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o

jei asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; išskyrus atvejus, kai tvarkymas
yra būtinas

o

laikytis teisinio įsipareigojimo, kuriuo reikalaujama, kad mes tvarkytume
duomenis;

o

ypač dėl įstatymuose numatytų duomenų saugojimo reikalavimų;

o

teisiniams reikalavimams nustatyti, vykdyti ar ginti.

• Teisė prieštarauti: galite bet kuriuo metu prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų
tvarkymo esant tam tikrai situacijai, jei juos tvarkant remiamasi ne jūsų sutikimu,
o mūsų teisėtais ar trečiosios šalies interesais. Tokiu atveju nebetvarkysime jūsų
asmens duomenų, nebent galime įrodyti įtikinamą teisėtą pagrindą ir svarbius
interesus dėl teisinių ieškinių gynybos, nustatymo ar vykdymo. Jei prieštaraujate
duomenų tvarkymui, nurodykite, ar norite ištrinti asmens duomenis, ar apriboti jų
tvarkymą.
• Teisė pateikti skundą: Esant tariamam galiojančių privatumo įstatymų
pažeidimui, galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai toje
šalyje, kurioje gyvenate arba kurioje įvyko tariamas pažeidimas.

Bandysime atsakyti į jūsų prašymą per 30 dienų. Tačiau šis laikotarpis gali pailgėti dėl
specifinių priežasčių, susijusių su specifine juridine teise arba jūsų prašymo sudėtingumu.
Tam tikromis aplinkybėmis galbūt negalėsime suteikti jums prieigos prie visų ar kai kurių jūsų
asmens duomenų dėl įstatymų nuostatų. Jei jums paprašius nesuteiksime prieigos,
informuosime apie priežastį, kodėl nedavėme tam sutikimo.
Kai kuriais atvejais galbūt negalėsime jūsų aiškiai identifikuoti pagal jūsų asmens duomenis
remdamiesi jūsų prašyme pateiktais identifikatoriais. Tokiais atvejais, kai negalime nustatyti
jūsų kaip duomenų subjekto, negalime įvykdyti jūsų prašymo įgyvendinti jūsų juridines
teises, kaip aprašyta šiame skyriuje, nebent pateikiate papildomos informacijos, leidžiančios
jus identifikuoti.
Kad galėtumėte naudotis savo juridinėmis teisėmis, užregistruokite savo prašymą adresu
https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.
Taip pat galite tiesiogiai kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį dėl duomenų apsaugos
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jūsų statutines teises, turite
teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, ypač valstybėje narėje,
kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įvyko tariamas pažeidimas.
8. Nuorodos
Mūsų paslaugose kartais gali būti nuorodų į mūsų nekontroliuojamas svetaines. Nors
padarysime viską, kad įsitikintume, jog nuorodos svetainėje veda tik į tokias svetaines,
kurios atitinka mūsų saugumo ir konfidencialumo standartus, neatsakome už duomenų,
kuriuos galite pateikti tokiose kitose svetainėse, apsaugą ar konfidencialumą. Prieš jums
pateikiant informaciją tokiose svetainėse, rekomenduojame perskaityti jų pranešimus apie
privatumą ir kita.
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9. Nepilnamečiai
Jaunesni nei 16 metų asmenys neturėtų pateikti savo asmens duomenų be savo tėvų ar
globėjų sutikimo ir priežiūros. Negavę tokio leidimo nepageidaujame išsaugoti tokių asmenų
asmens duomenis, taip pat tokius duomenis tvarkyti ar perduoti trečiosioms šalims.
Sužinojus, kad buvo atsitiktinai surinkti nepilnamečių asmenų asmens duomenys, šiuos
duomenis nedelsdami ištrinsime.
10. Neskelbtini duomenys
Netvarkysime specialių su jumis susijusių asmens duomenų kategorijų (toliau – neskelbtini
duomenys). Neskelbtini duomenys – tai asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę
kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose,
genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant vienareikšmiškai identifikuoti fizinį
asmenį, jo sveikatą ar fizinio asmens lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją.
11. Šios politikos pakeitimai
Pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti savo privatumo praktiką ir atnaujinti bei keisti šią
politiką bet kuriuo metu. Todėl rekomenduojame nuolatos remtis šia politika. Ši politika
galioja nuo datos „paskutinį kartą peržiūrėta“, nurodomos šio puslapio viršuje. Jūsų asmens
duomenis tvarkysime pagal politiką, pagal kurią jie buvo surinkti, nebent turime jūsų
sutikimą šiuos duomenis tvarkyti kitokiu būdu.
Taip pat saugosime ankstesnes šios politikos versijas archyve, kad jas galėtumėte peržiūrėti.
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